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Encenem el Nadal
Imatge:
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Entitat
Organitzadora :
COAC
Lloc: sala
exposicions
Demarcació de Girona
Demarcació : Girona
Data inici : Dissabte,
15 desembre, 2018
Horari: 10:00h
Tarja digital:
[2]

Tornar

[3]

S?apropa Nadal, dies que conviden a engalanar la casa, tot inventant paisatges efímers de
butxaca que ens ajudin a evocar mons de somni i caliu familiar. Des de la Demarcació de
Girona del COAC us convidem a pensar-hi amb una mirada nova, plena d?il·lusió, esperança
i creativitat.
Convidem als nens i nenes, a fer un viatge pel món de la construcció lleugera, reutilitzant
elements de rebuig. Tot aprenent geometria veurem com aquests elements es transformen
en nous objectes generadors d?emocions. Un fanalet o un pessebre contemporani? Una
caixa de llum o la caseta del bosc?
Per a participar només cal tenir la carta als reis començada, el tió ben atipat i ganes de
passar-ho bé .Un cop us hagueu inscrit us enviarem email de confirmació i llista de petit
material a portar.
La resta ja us la proporcionarem nosaltres.
Direcció i commisariat: Laia Escribà i Anna Lòpez
Destinataris:
Nens i nenes de 3 a 12 anys
Els menors de 8 anys han de venir acompanyat d?un adult.
Durada:
2,5 hores
10.00 h Credencials i presentació
10.20-11.30 h primera part
11.30-11.50 h pausa per esmorzar (convidem a coca amb xocolata i sucs)
11.30-12.30 h segona part
Data i Lloc:

Dissabte 15 de desembre. De 10.00 h a 12.30 h.
Seu de la Demarcació de Girona del COAC. Plaça de la Catedral, 8 ? Girona.
Inscripcions:
Mitjançant correu electrònic a l?adreça de cultura.gir@coac.cat [4], amb el nom de l?infant,
edat i nom de l?adult acompanyant abans del divendres 14 de desembre. Places limitades.
Activitat gratuïta.
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